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  חכם השביל מרגלי ההולך בו
  

דורש בחינה מתמדת של שווקים שהם חדשים , ל"צאים בחואשר נעשה כלפי שווקי היצוא הנמ, תהליך השיווק

ובתוכן לפלח , שלוש ארצות יעד-לשתיים, בדרך כלל, היצואן אשר משווק את מוצריו. עבור היצואן הישראלי

וגם אל פלחי שוק , שואף להגדיל את היצוא השנתי שלו דרך התפשטות אל ארצות יעד נוספות, שוק מסוים

  .  אשר בהן הוא משווקנוספים בתוך אותן ארצות

  

במשך , ייצא, המשמש בעיקר להזרקה של חלקי פלסטיק לרכב, יצרן של חומר גלם פלסטי מורכב, כך לדוגמה

הוא התפשט אל שווקים כמו ברזיל , כדי להגדיל את יצואו, אך. את תוצרתו בעיקר לשוק המערב אירופאי, שנים

  . אל השוק התעופתי במערב, ובנוסף לכך, וסין

  

המשמשים בעיקר בתעשיית הרכב והמיוצאים למדינות מערביות , יצרן של כלי עבודה ממתכת, ופן דומהבא

  . התפשט הן אל ארצות מזרח אסיה והן לפלח שוק נוסף של תחנות כוח המייצרות אנרגיה, רבות

  

הוא נדרש , אזי, ותהא זו ארץ יעד חדשה או פלח חדש של שוק, כאשר יצואן מבקש להיכנס אל שוק חדש עבורו

הן בסקרי מדף , לצורך חקר השוק, יצואנים ישראלים נוטים להיעזר, ואמנם. לחקור מראש את אותו שוק

הנרכשים מאת , שהם יקרים יותר, והן במחקרי שוק ייעודיים, הניתנים לרכישה תמורת אלפי דולרים בודדים

 מחקרי שוק נוהגים לבחון את במסגרת אותם. ל"והם פועלים הן בארץ והן בחו, משרדים המתמחים בכך

  . מתחרים וגורמי סביבה המשפיעים עליהם, סוחרים, קונים: השותפים העיקריים שהם פעילים בשוק היעד

  

אשר הרבה יצואנים נוטים בשוגג , ל"אודות שווקי יעד הנמצאים בחו, כי ישנו מקור מידע חשוב נוסף, מסתבר

אשר רכשו ניסיון ביצוא אל שוק , ולאו דווקא מאותו ענף, מקור מידע זה כולל יצואנים אחרים. לפסוח עליו

  . היעד הנבחן על ידי היצואן

  

  :בהקשר לכך אוכל לספר אודות המקרה הבא

  ".מארקס אנד ספנסר"יצואן של סוודרים ביקש לייצא אותם לרשתות בריטיות של בתי כלבו ובפרט לרשת 

אותו יצואן הזמין עבודה מקדימה אשר במסגרתה נחקר הניסיון של כעשרים יצואנים ישראלים ביצוא שלהם 

דרישות שירות , נת ניסיוןבעבודה זו נלמד אודות גודלה המקובל של הזמ. אל רשתות קמעונאיות כאלו באנגליה

שיטות של קידום , "קולקצייה"תדירות של עדכון , קצב חדירה של יצרן אל רשת כזו, של הרשת הלקוחה

צורה רצויה של הובלת הסחורה , ובפרט כאלו שהן בתוך נקודת המכירה, "מתחת לקו"מכירות הנדרשות 

,  המטבע עד לקבלה של תקבולי היצואהדרך להגן על, נוהלי תשלום של הרשת, לאנגליה ובתוך אנגליה

  . ומאפיינים נוספים של היצוא הקמעונאי הנעשה מישראל אל רשתות כאלו באנגליה

  

  . העבודה נמשכה כחודש וחצי ומחירה היה שווה לחמשת אלפים דולר

 ניתן לקצר לפחות בשנה שלמה את זמן החדירה של היצואן אל השוק הנחקר, בעקבות ממצאיה של עבודה כזו

שהן אופייניות ליצואן חדש , מכיוון שנחסכות ממנו שגיאות רבות, וגם לייעל מאוד את דרך השיווק שלו, ל"בחו

  . המבקש לשווק אל שוק שהוא לא מוכר לו

  

  . עבודה כזו הינה בבחינת חקר השביל אשר בו הלכו יצואנים קודמים

  "...חכם השביל מרגלי ההולך בו"יודע כל שדאי ותיק כי , על כך

  
  .חיפה- מדריך מיטיבי הלכת באגודת חובבי הטבע, ל של מכון ציגלמן לחקר השיווק וכן"הכותב הוא מנכ

  .מוסמך למינהל עסקים ומומחה לחקר שווקים, משפטן, ישראל הוא כלכלן
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